Obec Ľubotín Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín
Č. j.: OcU .......................

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Ľubotín, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky:

„Zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe:
„Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne" – služba“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

2.
3.
4.

5.
6.

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Ľubotín
Sídlo: Na rovni 302/12, 06541 Ľubotín
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Havrila
IČO: 00330035
DIČ: 2020698680
IČ DPH: Tel.: +421 428 39 01; 0903 613 128
Fax: +421 492 13 11
E-mail: obeclubotin@stonline.sk
Internetová stránka: www.lubotin.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC (SWIFT): SUBASKBX
IBAN: SK15 0200 0000 0042 1444 6559
Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 06541 Ľubotín
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Jozef Havrila, tel.: 0903 613128
Predmet obstarávania: Predmet a názov zákazky: „Zabezpečenie stavebného
dozoru na stavbe: „Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne – služba“; CPV KÓD
71520000-9 Stavebný dozor;
Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o vykonaní
stavebného dozoru
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): predmetom zákazky je
stavebný dozor v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 § 46b Z. z. počas rekonštrukcie
budovy Materskej školy v Ľubotíne, realizovanej v rámci projektu: „Zvýšenie kapacity
materskej školy v Ľubotíne“. Plánované náklady stavby: 387 769,49 € (bez DPH).
Predmetom činnosť stavebného dozoru je kontrola dodržiavania všeobecných
technických požiadaviek, a to najmä:
 dozor nad realizáciou stavby v súlade s projektom, rozpočtom a stavebným
povolením,
 kontrola dodržania technických podmienok na odstránenie nedostatkov, ak sa na
stavbe vyskytnú,
 vyhotovovanie fotodokumentácie priebehu realizácie výstavby,
 kontrola dodržiavanie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 dohliadanie nad postupmi pri realizácii stavebných konštrukcií,





riešenie technických otázok s dodávateľom stavby,
sledovanie vedenia záznamov stavebného denníka a jeho podpisovanie,
kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie
zhotoviteľov na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie
majetkových sankcií,
 odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného
objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú
parametre stavby,
 bezodkladné informovanie zástupcov investora o všetkých závažných okolnostiach,
 kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných
dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na úhradu investorovi,
 kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú
neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,
 príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na
konaní o odovzdaní a prevzatí,
 kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej
stavby,
 kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých
termínoch,
 účasť na kolaudačnom konaní,
 kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom
7. Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: parcely č. 391/8, 391/5, k. ú. Ľubotín.
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 6 mesiacov od prevzatia staveniska
Zhotoviteľom stavebných prác od Objednávateľa, do termínu úspešného odovzdávacieho
a preberacieho konania.
9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou tejto Výzvy...
10. Financovanie predmetu zákazky: Financovanie zákazky bude zabezpečené z
vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, prostriedkov štátneho rozpočtu a príspevku z
EŠIF cez OP ĽZ.
11. Lehota na predloženie ponuky: Uplynie: 21.04.2020 o 12:30 hod. Ponuka predložená
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej v tomto bode, nebude predmetom
vyhodnocovania.
12. Spôsob predloženia ponuky: Ponuky je možné doručiť v elektronickej forme, alebo v
písomnej podobe prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1 tejto výzvy.
V prípade písomného doručenia, obálku označiť: „Cenová ponuka SD – neotvárať!“
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom s DPH.
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
- ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku
- navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov;
- uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR;
- navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta; ak uchádzač určí
jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého
desatinného čísla je číslica 0; ak uchádzač určí cenu na viac desatinných miest ako
na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne
platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t.j. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať
smerom nahor);
- ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
o navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
o výška a sadzba DPH,
o navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH;
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ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom, na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní;
- uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
15. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
 Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČDPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
 Cenovú ponuku v elektronickej, resp. písomnej podobe predloženú na priloženom
formulári „Formulár cenovej ponuky“, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy, resp. na inom,
ktorý však musí obsahovať všetky náležitosti požadované v priloženom formulári.
16. Hodnotenie ponúk: 21.04.2020 o 13:00, OcÚ Ľubotín, Na rovni 302/12.
17. Lehota viazanosti ponúk: do 20.04.2021
18. Osoby určené pre styk s uchádzačmi: Ing. Jozef Havrila, 0903 613 128.
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý v deň podania cenovej
ponuky spĺňa podmienky určené v § 32 ods. 1, písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z., teda
je oprávnený dodávať tovar v súlade s opisom predmetu zákazky.
Oprávnenie uchádzača poskytovať požadovanú službu, ako aj zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, verejný obstarávateľ overí v príslušných verejných registroch.
V prípade potreby môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o vykonanie obhliadky
miesta dodania predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou budú na ťarchu
uchádzača.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
-

V Ľubotíne, 02.04.2020

Ing. Jozef Havrila
starosta obce
Prílohy:
1. Formulár cenovej ponuky - Stavebný dozor - MŠ Ľubotín,
2. A. Sprievodná správa - DSP + DRS,
3. B. Súhrnná technická správa - DSP+DRS.
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